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ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πιστοποιημένων ατομικών φακών κεφαλής υπόγειων λατομείων μεταλλείων ».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας του Υ.Π.ΕΝ. πρόκειται να προβεί στην
επιλογή αναδόχου για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:
• έξι (6) πιστοποιημένων ατομικών φακών κεφαλής υπόγειων λατομείων μεταλλείων με μπαταρία
• έξι (6) φορτιστών 220V AC
• έξι (6) ανταπτόρων V DC
• έξι (6) ρυθμιζόμενων κλιπ
• έξι (6) κορδονιών και
• έξι (6) θηκών
για τις ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων-Επιθεώρηση Νότιας Ελλάδας/ Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υ.Π.ΕΝ..
Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των τριών
χιλιάδων, επτακοσίων είκοσι Ευρώ (3.720,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.Π.ΕΝ. του Ε.Φ. 31-120, ΚΑΕ
1699
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι ατομικοί φακοί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, φορητοί, αυτόνομοι, με
ενσωματωμένη μπαταρία στο φωτιστικό σώμα. Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, θα
πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
• Βάρος μέγιστο: 170 g
• Φωτιστικές ρυθμίσεις: κατ’ ελάχιστο 3 σκάλες (χαμηλή, υψηλή, αναλάμπουσα)
• Ελάχιστη φωτεινότητα: 5.000 lux
• Τυπική φωτεινότητα: 6.500 lux

•
•
•
•
•

Διάρκεια αποφόρτισης στην υψηλή σκάλα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας: κατ’
ελάχιστο 12h
Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας: κατ’ ελάχιστο 500
κύκλοι φόρτισης-αποφόρτισης
Διάρκεια ζωής λάμπας σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας : κατ’ ελάχιστο 20.000 h
Δείκτης στεγανότητας: IP67 ή μεγαλύτερο
Πρότυπο προστασίας σε αναφλέξιμες ατμόσφαιρες: ΑΤΕΧ

Επίσης ο κάθε φακός θα πρέπει να συνοδεύεται από:
• Φορτιστή με ρευματοληψία κεντρικού δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος 220V
• Αντάπτορα αυτοκινήτου για φόρτιση με συνεχές ρεύμα 12V
• Ρυθμιζόμενο κλιπ στερέωσης σε προστατευτικά κράνη εργασίας
• Κορδόνι για κρέμασμα στο λαιμό
• Θήκη μεταφοράς και προστασίας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
H Κάλυψη των αναφερόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών και εφόσον πληρούνται αυτές η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν με αίτηση την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο,
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, στο Υ.Π.ΕΝ., Μεσογείων 119 Αμπελόκηποι, Αθήνα/
Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας (2ος όροφος γραφείο 237) το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 12:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς τα εξής:
α) η λέξη “προσφορά”
β) ο τίτλος της προμήθειας
δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα όπως επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και
τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ και θα αναγράφεται:
- Η Τιμή του προς προμήθεια υλικού ανά μονάδα.
- Το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ
-Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των προς προμήθεια Υλικών θα γίνει στο κτίριο του Υ.Π.ΕΝ. επί της οδού
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119- ΑΘΗΝΑ (Γρ. 151 Κος Μ. Βαϊδάνης).

Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται ένας ημερολογιακός μήνας από την υπογραφή της
σύμβασης.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων παραστατικών/
δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, μετά από βεβαίωση της
αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή της προμήθειας.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος
ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.
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